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Do novih rekordov tudi s 
pomočjo evropskih sredstev 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ustanovna seja Odbora za spremljanje  

 
 

 
ko 
 
  

     Država članica mora najkasneje tri mesece po prejemu sklepa Evropske komisije o sprejetju 
Operativnega programa ustanoviti   Odbor za spremljanje. Ker ima Slovenija v obdobju 2014–2020 en 
operativni program, je bil z uredbo ustanovljen en Odbor za spremljanje. 

V Odbor za spremljanje so imenovani naslednji člani:  
 

 predstavniki ministrstev,  

 predstavniki služb in uradov,  

 predstavniki gospodarskih in socialnih partnerjev,  

 predstavniki nevladnih organizacij in področja enakosti,  

 predstavniki invalidskih organizacij, 

 predstavniki lokalnih skupnosti,  

 predstavniki urbanega razvoja in svetov regij, 
  

 
IMAJO GLASOVALNO PRAVICO 

 

 predstavniki Evropske komisije, ki sodelujejo v svetovalni vlogi  
 
 

NIMAJO GLASOVALNE PRAVICE 
 
 
S sodelovanjem v Odboru za spremljanje bodo partnerji, skladno z 
Evropskim kodeksom partnerstva, aktivno vključeni v izvajanje, 
spremljanje in vrednotenje Operativnega programa. 

 

25. 3. 2015 

   Prva redna seja Odbora za spremljanje 

Operativnega     programa za izvajanje evropske 

kohezijske politike v obdobju 2014–2020. 
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Na prvi seji je Odbor za spremljanje potrdil Poslovnik Odbora za spremljanje, ki podrobneje ureja 
organizacijo in način delovanja odbora, se seznanil z osnutkom Meril za izbor operacij v okviru 
operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 in dogovoril 
postopek, s katerim bodo ta potrjena na dopisni seji. Potrdil je tudi Strategijo komuniciranja 
evropske kohezijske politike 2014–2020. 

Člani so se seznanili še s programskimi dokumenti za obdobje 2014–2020: s Partnerskim 
sporazumom in Operativnim programom; z izhodišči načina izvajanja evropske kohezijske politike v 
Sloveniji v obdobju 2014–2020; s stanjem izpolnjevanja predhodnih pogojenosti, ki so pogoj za 
uspešno doseganje ciljev naložbenih prednostnih nalog EU; z Makroregijskimi strategijami EU in 
teritorialnim sodelovanjem. 

 

 Kaj se je dogajalo na Odboru za spremljanje? 

 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
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      Ali ste vedeli… 

Da je v programskem obdobju 2014–2020 na voljo 4,1 milijarde evrov 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov za pametno, trajnostno in 

vključujočo družbo, od tega 3,2 milijardi za kohezijsko politiko. 

Da je Slovenija razdeljena na dve kohezijski regiji, pri čemer je finančna 

razdelitev med regijama določena in dokončna. 

Da so za učinkovito črpanje evropskih sredstev in doseganje dobrih 

rezultatov odgovorni vsi deležniki vključeni v izvajanje evropske 

kohezijske politike v Sloveniji. 

Da evropska sredstva izboljšujejo gospodarski razvoj in konkurenčnost 

Slovenije. 

Da evropska sredstva ne nadomeščajo nacionalnih sredstev, ampak jih 

dopolnjujejo. 

Da so predpogoj za učinkovito črpanje dobro pripravljeni in vodeni 

projekti.  

Da bo v programskem obdobju 2014–2020  uspešnost črpanja vezana na 

dosežene rezultate. 

Da so evropska sredstva v programskem obdobju namenjena 11 različnim 

področjem t.i. prednostnim osem, ki vključujejo 28 prednostnih naložb. 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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Utrinki s svetovnega pokala v poletih iz Planice 
                                                             
                      

www.eu-skladi.si 

Planica je prejela skoraj 36,8 milijonov evrov iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj. V letošnjem letu so bili od 19. do 
22. marca poleti na prenovljeni velikanki, kar je privabilo veliko 
množico obiskovalcev.  
 

Projekt izgradnje Nordijskega centra Planica predstavlja celovit 
projekt, razdeljen na dve neodvisni fazi: Center za smučarske 
skoke in polete (SC Planica) in Center za smučarske teke (TC 
Planica). Obnovljena športna infrastruktura vezna tako na 
smučarske skoke kot na tek na smučeh bo prispevala tako na 
organizacijo tekmovanj tudi najvišjega ranga, kot na pridobitev 
novih delovnih mest, povečanje števila dnevnih gostov in 
nočitev v Kranjski gori ter bližnji okolici, posredno pa tudi na 
boljše poznavanje regije in ne nazadnje tudi na prepoznavnost 
Slovenije. 
 
 

  

  

  

   

Foto: SVRK 

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.facebook.com/EUSkladi


  

                S fotografijami projektov do lepih nagrad 

  Vsak, ki bo poslal fotografijo/e projektov sofinanciranih iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada, bo prejel 
praktično nagrado. 
 
Fotografije s poimenovanjem projekta in svoje podatke (ime, priimek in naslov) pošljite 
na info.svrk@gov.si. 
 
 

 
 

www.eu-skladi.si 3/2015 

         4 

Fotografije lahko pošiljate do 31. 5. 2015. Poleg praktičnih nagrad 
za poslane fotografije bomo izmed vseh prispelih fotografij 
izžrebali 5 nagrajencev, ki bodo prejeli podpisane startne številke 
najboljših slovenskih orlov, 15 nagrajencev bo prejelo kapucarje 
(hoody) in 3 nagrajenci softshell jakne. 

 

 

Foto: SVRK 

 

 

 

mailto:info.svrk@gov.si
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
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Foto: arhiv upravičenca 

               Neposredne potrditve projektov 
 Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja je 

izdala odločbe o dodelitvi sredstev za naslednje projekte: 

 
1.    
Za projekt »Funkcijska analiza javne uprave«, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za 
javno upravo. Za projekt v višini skoraj 184.000,00 evrov bo dobrih 
156.000,00 evrov prispeval Evropski socialni sklad, njegov namen pa je 
prispevati k modernizaciji, povečani učinkovitosti in znižanju stroškov 
delovanja sistema. 

Več informacij.  

2.  
Za projekt »Revitalizacija spomenika – 'Baroničina hiša' – secesijske stavbe 
UM FERI – Raziskovalni center UM FERI«. Za projekt v vrednosti dobrih 2 
milijonov evrov, bo približno 1,5 milijona evrov prispeval Evropski sklad za 
regionalni razvoj. Z njim bodo vzpostavljeni ustrezni pogoji za razvijanje 
raziskovalne dejavnosti Fakultete za elektrotehniko, računalništva in 
informatiko Univerze v Mariboru. 

Več informacij.  

3.  
Za projekt »Nakup in adaptacija prostorov za selitev Računskega centra 

Instituta Jožef Štefan«. Za projekt v vrednosti dobrega 1,3 milijona evrov, bo 

približno 1,1 milijona evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. 

Več informacij.   

 

 

  

http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-bolj-kakovostno-zagotavljanje-javnih-storitev#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-raziskovalni-center-um-feri#c1=News%20Item&c1=novica
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/evropska-sredstva-za-selitev-raunskega-centra-instituta-joef-tefan#c1=News%20Item&c1=novica


 Aktualni razpisi ESS 
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Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem 

 
Razpisana sredstva:  3.000.000,00 EUR 

Rok za oddajo vlog:  samo še danes 31. 3. 2015  

Več informacij:  

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-179-jr/ 

 

 

 

 Vabilo na fotografsko razstavo  

Vabimo Vas na otvoritev fotografske razstave »Kaj pa je bilo z evropskim denarjem narejeno zate, za tvoj kraj?«, ki bo potekala 
v četrtek, 9. aprila, ob 12. uri,  na Trgu svobode v Slovenj Gradcu. 
 

Predstavljenih bo 26 projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi, med katere sodi tudi energetska sanacija Splošne 

bolnišnice Slovenj Gradec. 

 

    Obvestila 
lala Nova celostna grafična podoba evropske kohezijske politike 2014–2020  

Priročnik za celostno grafično podobo lahko najdete tukaj.  

Logotipi so dosegljivi na naslednji povezavi. 

Predstavitveni filmček celostne grafične podobe najdete tukaj.  

Jamstvo za mlade 

 
Program Jamstvo za mlade je namenjen predvsem preprečevanju socialne izključenosti mladih, saj bo mladim brezposelnim 

omogočena aktivacija v roku štirih mesecev od nastopa brezposelnosti.  

Več informacij o jamstvu za mlade lahko najdete tukaj. 

 

 Ljubezen brez meja 
 
Ljubezen brez meja – končan je nekoliko drugačen poziv v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja, ki letos 

praznujejo 25 let!  

Na https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407956299383755.1073741830.393037280875657&type=1 lahko glasujete  

za najboljšo ljubezensko zgodbo. 

 
Javni sektor – partner za boljšo družbo 
 
"Javni sektor - partner za boljšo družbo" je naslov tokratnega poziva EPSA 2015, ki v okviru EU išče in nagrajuje primere dobre 

prakse v javnem sektorju oz. v sodelovanju z njim. Predloge zbirajo do 17. aprila 2015.  

Več na naslednji .  povezavi

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/logotipi/cgp-2014-2020-final
http://www.eu-skladi.si/2014-2020/logotipi-2014-2020
https://www.youtube.com/watch?v=n4n8w9pNo3U
http://www.jamstvozamlade.si/aktualno.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.407956299383755.1073741830.393037280875657&type=1
http://www.epsa2015.eu/


 

  

     Obvestila 
lala 

 

Oddajo Prava ideja, ki jo sofinancira EU in v kateri so predstavljeni tudi zanimivi projekti, 
sofinancirani iz EU sredstev, si lahko ogledate ob četrtkih ob 21.30 na TVSLO 1. Za zamudnike 
pa so na voljo v arhivu oddaj.  

Programsko obdobje 2014–2020    

Oddaja prava ideja   
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Partnerski sporazum in Operativni program potrjena 

Partnerski sporazum lahko najdete . tukaj

Operativni program lahko najdete tukaj. 

Smernice za prejemnike sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s 

tem povezanih instrumentov EU 

 Ta novi vodnik pojasnjuje, kako učinkovito dostopati do evropskih strukturnih in investicijskih skladov in kako jih je mogoče 

dopolnjevati z drugimi instrumenti ustreznih politik Unije. 

Dokument je dostopen tukaj. 

 Kohezijska politika 2014 – 2020    

Materiali DG Regia o kohezijski politiki v 2014 - 2020 v slovenščini, ki jih lahko brez težav uporabljate – infografika, video, 

brošure, podatki po državah, preglednice in predstavitve,  se nahajajo na naslednji povezavi. 

Panorama pa je revija, ki jo izdaja Evropska komisija in je trimesečnik o akterjih na področju regionalnega razvoja.  

 

Več si lahko preberete  tukaj. 

 

 

http://www.rtvslo.si/pravaideja/arhiv
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/
http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/ps-konni
http://www.eu-skladi.si/ostalo/operativni-programi/op-2014-2020-december-konni
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/information/publications?title=panorama&themeId=0&typeId=0&countryId=0&periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=sl


 

 

 

 

 

Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo so dostopni prek: 

 
Razpisi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
Razpisi Evropskega sklada za ribištvo 

www.eu-skladi.si 

Kontakt 

Oblikovala in uredila: 

Nataša Rojšek 

Lektura: 

Nataša Kogej 

 

 
3/2015 

         8 

    Obvestila 
lala Razpisi EKSRP in ESPR  

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje projektov, vključno z izvajanjem nalog informiranja in obveščanja javnosti, 
se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje javnosti pri organu upravljanja: 

 

 Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko predlagate primere 

dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo še učinkoviteje dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov info.svrk@gov.si. 

 

 
 

Sem Noah. Obiskujem 

projekte, ki so sofinancirani iz 

evropskih sredstev po 

državah članicah. 

Več o meni si lahko 

pogledate tukaj. 

 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2007-2013/javni-razpisi
http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/ribistvo/evropski_sklad_za_ribistvo/aktualno/javni_razpisi_za_ukrepe_v_okviru_evropskega_sklada_za_ribistvo/
http://www.eu-skladi.si/
http://www.facebook.com/EUSkladi
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:info.svrk@gov.si
https://www.youtube.com/watch?v=Eygl5gVMZsc

